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Gure alkarteak ez dagoz arazorik barik, 
eta bai sarri noraezean; 
beldur emoten deusku eztabaideak, 
eta arazoak ukatu edo estaldu ere egiten doguz. 
 
Bultzatu gaizuz, Jesus Jauna, 
gure uste on osoa zeugan jartera 
eta zeugandiko argitasunaz eta adorez 
arazo guztiei urtenbide zuzena emotera. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari.  
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 
—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 
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zan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 

R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
pekaturako hil ta zeuretzat biztu 

—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan leku 
eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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eiguzu Aita"? Ez al dozu sinesten Ni Aitagan na-
goala eta Aita Nigan? Nik esaten deutsuedana ez 
deutsuet neure kabuz esaten. Nigan bizi dan Aita 
da bere egintzak burutzen diharduana. Sinestu 
egidazue: Ni Aitagan nago eta Aita Nigan. Beste-
rik ez bada ere, sinestu egintzakaitik. 
Bene-benetan dinotsuet: Nigan sinesten dauanak 
Nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak 
ere, eta handiagoak ere bai, Ni Aitagana noa-
eta. Nire izenean eskatu dagizuen guztia emongo 
deutsuet, Aitaren aintza Semeagan azaldu dai-
ten. Nire izenean zeredozer eskatzen badozue, 
emongo deutsuet Nik».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Ho-
rren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Gure arazo eta eztabaidetan argi eta konpon-
bide izan gura dauan Jainkoari zuzendu gakio-
zan, apaltasunez: 
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HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Era ezbardinak dagoz arazoei erantzuteko. Hemen aurkeztuko 
jakuna, lehenengo sinistunek erabilena da: salatu, alkartu, 
eztabaidatu eta, otoitz eta barau-giroan, Espirituaren eragi-
nez erantzun. Eredu ederra dogu! 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 6, 1-7) 
 
Egun hareetan, ikasleak ugaritzean, marmarra sortu zan greko 
hizkuntzakoen artean hebreera hizkuntzakoen aurka, hareen 
andra alargunak eguneroko janari-banaketan bazterrera izten 
ebezalako. 
Hamabiek, ikasleen batzar orokorra baturik, esan eben: «Ez da 
bidezkoa guk Jainkoaren berbearen predikua alde batera iz-
tea, janari-banaketaz arduratzeko. Beraz, senideok, aukeratu 
egizuez zeuen artean izen oneko zazpi gizon Espiritu Santuaz 
eta jakituriaz beteak, eta hareei emongo deutsegu egiteko 
hori; guk, holan, otoitzean eta hitzaren zerbitzuan jardungo 
dogu». 
Batzar osoak ontzat emon eban proposamena, eta honeek au-
keratu ebezan: Esteban —sinesmenez eta Espiritu Santuaz be-
terik egoan gizona—, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parme-
nas eta Nikolas, Antiokiako judu barria; aurkeztu eutseezan 
apostoluei, eta honeek, otoitz eginez, eskuak buruan ezarri 
eutseezan. 
Jainkoaren berbea zabaltzen ziharduen; ikasleen taldea sendo 
ugarituz joian Jerusalemen, eta abade asko ere sinestedun 
egiten zan. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Pedroren ustez, aparteko zoria dogu Jesukristorengan sinisten 
dogunok. Beragan oinarri harturik eraiki geike gure bizitza. 
Entzun deiogun. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Senideok: ondo etorri pazkoaldiko 5. domekako 
liturgia ospatzera. Sinistunak bihotz batez bizi 
zirala entzuten genduan, eta euken dana banan-
tzen ebela danen artean. Baina honek ez dau 
esan gura inoiz edo noiz arazorik sortzen ez za-
nik euren artean. Gaur hauxe ikusiko dogu: lehe-
nengo sinistunen artean ere ba egozala tira-
birak, arazoak, eta ez dabezela ezkutatzen, ma-
hairatzen baino. Gaurko liturgiak, ba, gure ara-
zoei aurpegi emoten ere irakatsi leigu. Ospatu 
daigun itxaropenez eta pozez. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 

 
Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bateo-
an hartutako konpromisoak garatzera eroan gai-
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 

 
 
1. Zu zaitugu Artzain ona, 
bizia emon deuskuzu; 
zure hitzak bihotzean 
hazi barri ereiten du. 

2. Maite dituzu guztiak, 
deitzera zatoz zu, Jauna; 
batasunaren bidetik 
maitasunak deitzen gaitu. 

 

3. Bateoan damoskuzu 
betiko gaztetasuna. 
Emon poza_iragarteko 
Jainkoaren Barri Ona. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zugaz, Jesus Jauna, hainbeste denporan egon arren 
zenbat gauza daukaguzan oraindino argitu barik! 
Ez deutsugu, antza, jaramon handirik egin; 
ondo ezagutzen zinduguzala uste gendun, 
baina ikusten dogu ez dala holan… 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

ERANTZUN-SALMOA 
 

 
 
R/. Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
     Zugan dogu-eta gure uste ona. 
 

 
Poztu zaiteze, zintzoak, Jaunagan, 
zuzenak diranei jagoke Ha goratzea. 
Ospatu egizue Jauna kitaraz, 
egiozue soinu hamar hariko salterioaz. R/. 
 

Zuzena da-eta Jaunaren berbea, 
leiala Harek egin dauan guztia. 
Zuzena eta bidezkoa dana dau maite, 
Haren graziaz lurra dago bete. R/. 
 
Hara, Jaunaren begiak bildur deutsoenakana, 
Haren maitasuna itxaron dabenengana; 
hareek ditu-eta heriotzatik atarako, 
eta gosetean aseko. R/. 
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—Ebanjelioa bizitzaratzeko eta gauzatzeko ozto-
poak aurkitzen dauzan Elizearen alde: Berbiztua-
ganako zintzotasuna bilatu daian, agintekerien 
gerizpetatik urrundu daiten, eta pobre eta baz-
tertuenganako bideak urratu daizan, egin daigun 
otoitz. 
—Agintekeriaz edo diru-zalekeriaz ase-beterik 
dagozanek behartsuenak gogoan hartu daiezan, 
gizarte zuzenago eta baketsuago bat eraikitzen 
jarduteko, egin daigun otoitz. 
—Diru-goseak edo aginte-goseak edo besteak 
baino gehiago izateak azpian harrapatu dauzan 
hondatuen alde: euren hondamenetik urteteko 
laguntza izan daien eta garrazkeria barik bilatu 
daien gizarte zuzenago bat, egin daigun otoitz. 
—Gure familietako arazoak, gure eliz alkarteeta-
ko arazoak, gure gizarteko arazoak, ez ikusiarena 
eginez baztertu ez daiguzan, otoizgiroan Espiri-
tuari dei eginez, alkarregaz mahairatu, eztabai-
datu eta konpondu baino, egin daigun otoitz. 
—Eukaristia ospatzeko zoria dogunok gure bizi-
tzako arazoen artean Jesusen jarraitzaile izatea 
bilatu daigun, eta haren poza eta itxaropena gu-
re inguruan zabaldu daiguzan, egin daigun 
otoitz. 
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San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 P 2, 4-9) 
 
Senide maiteok: Harri bizia da Jauna, gizakiek baztertua, bai-
na Jainkoaren begietarako aukeratua eta bikaina; Haregana 
hurreratzen zareela, zuek ere, harri bizi lez, espirituzko ten-
pluaren eregintzan parte hartzen dozue eta abadetza santu 
zaree, Jainkoari atsegin jakozan espirituzko opariak Jesu Kris-
toren bitartez eskeintzeko. 
Hauxe dino, esan ere, Liburu Santuak: 
«Hona Nik Sionen harria ipini, 
giltzarri aukeratu eta bikaina. 
Horretan sinesten dauanik 
ez da lotsaturik geldituko». 
Zuentzat, beraz, sinesten dozuenentzat, harri hori aintzagarri 
da; sinesten ez dabenentzat, barriz, «etxegileek baztertutako 
harria giltzarri bihurtu da, eta baita oztopo-harri ere, jausia-
zoteko harkaitz». Berbea onartzen ez dabenek egiten dabe 
oztopo: hori da ezarri jaken zoria. 
Zuek, ostera, jatorri hautatua zaree, errege-abadetza, nazino 
santua, Jainkoak beretzat eskuratutako herria, ilunpetatik 
bere argi zoragarrira deitu deutsuen Jainkoaren egintza bikai-
nak iragarri dagizuezan. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 

 
 
Bizitzan zehar galduta ibilteko modurik egokiena 
bizitzaz zer egin ez jakitea da, aukerarik ez egi-
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tea. Hurreratu gaitezan, ba, Ebanjelioan agertu-
ko jakun Jesusengana, bere jarraitzaile izateko 
asmotan. Egin deiogun harrerea aleluia abestuz, 
zutunik: Aleluia! 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 14, 1-12) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ez 
izan kezkarik: sinestu Jainkoagan eta sinestu Ni-
gan ere. Nire Aitarenean bizitoki asko dago; ho-
lan izan ez balitz, esango neuskizuen. Orain zu-
entzat tokia atontzera noa. Joan eta tokia aton-
du ondoren, barriro etorri eta Neugaz eroango 
zaituet, Ni nagoan tokian zuek ere egon zaite-
zen. Zuek badakizue Ni noan tokirako bidea». 
Tomasek esan eutsan: «Jauna, ez dakigu nora 
zoazen, eta zelan jakin bidea?» Jesusek eran-
tzun: «Neu naz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor 
Aitagana joan, neure bidez izan ezik. 
«Ni benetan ezagutuko baninduzue, nire Aita ere 
ezagutuko zeunkee. Gehiago oraindino, ezagu-
tzen dozue dagoaneko, eta ikusi ere ikusi do-
zue». 
Orduan, Felipek esan eutsan: «Jauna, erakutsi 
eiguzu Aita, eta nahikoa dogu». 
Jesusek erantzun: «Hainbeste denbora zuekin, 
Felipe, eta ez nozu ezagutzen? Ni ikusten naua-
nak Aita ere ikusten dau. Zelan dinozu: "Erakutsi 


